BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 17. oktober 2011
Til stede: Erik, Hans, Hans Jakob, Johs. John og Bent.
Fraværende: Alex og Anna Grethe
1. Problemer med udlejning af pladser
Vi drøftede løsningen på det indtægtstab, havnen har, når det ikke er muligt at udleje de
pladser, som medlemmerne ikke ønsker at benytte selv. Medlemmerne bliver kontingentfrie,
og havnen mangler så indtægt ved udlejningen. En mulighed er at ændre reglen om
kontingentfrihed, men vi besluttede dog i første omgang for 2012 at gøre en ekstra indsats
for at udleje de ledige pladser. For at sikre, at de, der ønsker at leje en plads, kan sikre sig
pladsen i god tid inden sæsonstart, ønsker bestyrelsen at ændre terminen for tilkendegivelse
om udlejning/leje fra 1. april til 15. februar. Denne ændring kræver en vedtægtsændring.
Såfrem der ved den fremrykkede termin ikke er tilstrækkelig mange, der ønsker at leje en
plads, vil bestyrelsen igangsætte markedsføring af de ledige pladser. Hvis det ikke på denne
måde lykkes at løse problemet vil bestyrelsen i 2013 foreslå generalforsamlingen at fjerne
reglen om kontingentfrihed, hvis et medlem ikke ønsker at bruge sin plads.
Bent laver oplæg til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, som nok tidligst
kan afholdes i starten af januar.
2. Tilbud på asfaltering af tilkørselsvejen
John har indhentet tilbud på asfaltering af tilkørselsvej fra Hovedgaden og ned til
slæbestedet. Tilbudet fra Skanska Asfalt lyder på ca. kr. 120.000,- + moms og tilbudet fra
Munk Asfalt lyder på kr. 95.000,- + moms.
Da der i budgettet for 2011 kun er afsat et mindre beløb til lapning af huller, må
igangsætning af arbejdet afvente næste generalforsamling. Bestyrelsen er enig i, at der er
behov for en ny asfaltering og vil foretrække tilbudet fra Munk Asfalt.
3. Reparation af slæbested
John har modtaget tilbud fra Druedalsvejens Intreprenørforretning. Bestyrelsen kan tilslutte
sig den foreslåede løsning. Imidlertid er tilbudsprisen blevet en del højere end de kr. 50.000,der er afsat i budgettet for 2011. Vi aftalte, at John via FLID vil undersøge mulighed for et
alternativt tilbud. Såfremt arbejdet ikke kan udføres for de kr. 50.000,-, der er afsat i
budgettet, må en igangsætning af arbejdet afvente næste generalforsamling.
4. Mødekalender for BKM bestyrelsen
Vi aftalte at fastlægge datoer for bestyrelsesmøder frem til udgangen af 2012. Møderne
afholdes d. 2. eller 3. mandag i måneden. Vi aftalte, at generalforsamlingen i 2012 afholdes
d. 25. marts, og at det næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 12. december kl. 19.00 i
klubhuset.
De efterfølgende bestyrelsesmøder i 2012 er fastlagt således:
16. januar – 20. februar – 19. marts – 16. april – 14 maj – 18. juni – 20. august – 17.
september – 15. oktober – 19. november – 10. december.
Bestyrelsesmedlemmerne bedes notere datoerne i kalenderen allerede nu.
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- 2 5. Havnens økonomi
Hans Jakob orienterede om, at der p.t. er ca. kr. 156.000,- til disposition. Af disse er kr.
90.000,- pricipielt reserveret til en resterende oprensning af havnen og er derfor ”båndlagt”.
Til dækning af omkostningerne frem til næste kontingentopkrævning, er der så kr. 66.000,- +
det årlige bidrag fra JSK på ca. kr. 20.000,-. Hans Jakob forventer at dette kan dække de
budgetterede og forudsete omkostninger. Der udestår en aftale om ændret udgiftsfordeling
mellem JSK og BKM vedr. klubhuset. Det blev aftalt, at Hans indkalder til møde med
Hans Jakob herom efter JSK’s generalforsamling.
6. Løsning af opgaver på havnen
Vi aftalte, at der forsøges en ny model, hvor John fastlægger et overblik over nødvendige
opgaver, bl.a. gennem 2 ”havnevandringer” pr. år sammen med bestyrelsen. John vil
efterfølgende få aftalt udførelsen af arbejdet med frivillige på havnen.
Vi glædede os samtidig over det særdeles gode arbejde, der er udført i forbindelse med
etableringen af det nye mastehus. Stor anerkendelse fra bestyrelsen til Viggo og Kim og
deres hjælpere. Bestyrelsen sagde samtidig ok til, at John kan anskaffe kædesav og
hækklipper inden for en ramme på kr. 10.000,-, så der er ordentlig værktøj til det frivillige
arbejde.
7. Eventuelt
Der er standernedtagning d. 30. oktober. Formelt er det BKM, der står for arrangementet.
Desværre kan hverken formand eller næstformand være til stede. Vi aftalte, at Hans taler
med Kim om at tage sig af talen ved standernedtagningen.
Bent forhører sig hos Anna Grethe, om hun ikke kan arrangere selve traktementet med
Steen Holm.
John orienterede om skiltning af redningsvej, så indkørsel til især østmolen kan friholdes for
parkering.
8. Næste møde
Som nævnt afholdes næste møde d. 12. december i klubhuset.

Referent Bent Frandsen

